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Tagdíjak  és pályahasználati díjak

/ Érvényes 2020. május  11 től /

 
 
 -Éves tagdíj                  10 000 Ft 
-Belépési díj                                            50 000 Ft   
-Éves pályahasználat ,belépő 
klubtagoknak  felnőtteknél 50 000 Ft
- Pályahasználati díj gyermekeknél  
18 éves korig /belépési díj nincs/        7000 Ft
- Éves pályahasználat nem
klubtagoknak                           60 000Ft                                                                              
                                                                                          
-új belépő  tagdíj+pályahasználat
 + belépési díj
  fizetése mellett         
 /10+50+50 000Ft/                                  110 000Ft                                            

                                                                       

KEDVEZMÉNYEK:

- Családi kedvezmény /1 felnőtt+ 1 gyermek/tagdíj+pályahasználat,belépés  díj nincs/
                                                                    60 000 Ft
- Családi kedvezmény/2 felnőtt és 1 vagy több gyermek vagy 3 és további 
felnőtt/tagdíj+pályahasználat,belépési díj nincs/                                              90 000 Ft                  
                                                                    
-A  nyugdíjas  jelenlegi  klubtagok 
 pályahasználata                                                                                                     19 000 Ft

- jelenlegi  aktív klubtagjaink
pályahasználati díja                                                                                               33 000 Ft
                                     
-a  jelenlegi /5 éve /klubtagok belépő hozzátartozói és belépő 
18 év feletti nappali tagozatos diákok nem
fizetnek belépési díjat 
-ha egy  családból legalább 2 felnőtt tag jelentkezik klubtagnak
akkor  csak egyszeres a  belépési díj 

- Igazolt nem klubtag versenyzők
éves pályahasználati díja  / és ha 
klubtagként belépnek nincs belépési 
díj/                                                                       40 000 Ft                
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- Nappali tagozatos fiatal 18 év feletti klub és új belépő tagjaink   /10  000 Ft tagdíj +25 000 Ft
pályahasználat/ 

 35  000 Ft
- a családi kedvezmény addig érvényes, amig a belépéskori feltételek fenn állnak
 
-a 75 év feletti 5 éve klubtagjaink  nem fizetnek pályahasználati díjat , csak 10 000 Ft tagdíjat

- 5 éve  felnőtt klubtagok és belépő felnőtt hozzátartozói  havi 1 alkalommal egyéni edzői
óradíjhoz 1000 Ft hozzájárulást kapnak

-Az új belépők - a 18 év alattiak és nappali tagozatos diákok ,igazolt versenyzők valamint a
családi  kedvezmény  kivételével-  csak  5  év  után  jogosultak  a  különböző  kedvezmények
igénybevételére. 

Napi  és edzői díjak :

- 3000 Ft/óra/egy pálya használata

-1000 Ft/óra    klubtaggal vagy igazolt versenyzővel  való szingli

- 500 Ft/óra     klubtaggal vagy igazolt versenyzővel való páros

- edzői díjak gyermek, ifjúsági  oktatottnál 3000 Ft, felnőttnél 3500 Ft.

                                                                    a Balatonfüredi Petőfi Sportkör Elnöksége


